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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Say no to drug” adalah suatu istilah yang mudah diucapkan tetapi susah 

untuk dilaksanakan bagi pengguna narkoba. Zat yang terkandung dalam obat 

tersebut ternyata banyak pengaruhnya pada diri manusia dan sering membuat 

manusia seolah-olah berpindah ke suatu alam lain sehingga manusia dapat 

melupakan rasa sakit maupun beratnya tekanan hidup. Sifat khas obat itulah yang 

membuat orang menyalahgunakannya untuk mencari kenikmatan yang sifatnya 

sementara belaka. 

Pemakai narkoba sudah kecanduan narkoba, bagaikan masuk dalam 

perangkap, gampang masuknya tapi sulit untuk keluarnya. Dapat juga diartikan 

sepeti ikan yang sudah kena mata pancing. Individu yang sudah ketergantungan 

dengan narkoba akan sulit melepaskan diri dari pengaruhnya, walaupun ia sendiri 

sadar dan ingin sembuh.  

Penggunaan narkoba secara berlebihan dapat mengakibatkan efek yang 

berbahaya, baik terhadap individu maupun masyarakat. Menurut Budiarta (2000) 

narkoba atau obat-obatan terlarang itu merupakan zat yang berasal dari tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Zat yang terkandung dalam obat tersebut ternyata 

banyak pengaruhnya pada diri manusia dan seringkali dapat membuat manusia 
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seolah-olah berpindah kesuatu alam lain sehingga manusia dapat melupakan rasa 

sakit maupun beratnya tekanan hidup. Sifat khas obat itulah yang membuat orang 

menyalahgunakannya untuk mencari kenikmatan yang sifatnya sementara belaka.  

Akibat orang yang menggunakan narkoba akan merasakan sakaw (putus 

zat). Pengguna narkoba pada individu yang merasakan sakaw merasakan 

tubuhnya terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk pisau dan bahkan yang dirasakan 

tubuh seperti diinjak-injak kuda. Penggunaan narkoba yang terlalu banyak atau 

overdosis akan dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan karena 

prosentase. Semakin banyak konsumsi terhadap narkoba maka akan semakin 

lemah kondisi sistem pertahanan tubuh seseorang. Selain permasalah fisik, 

narkoba. Dalam hal ini Willy (2007) sebagai anggota badan penelitian narkoba 

nasional memberikan bukti nyata banyaknya pengguna narkoba yang meninggal 

dunia dalam sehari sebanyak 40 orang tewas akibat penyalahgunaan narkotika dan 

obat-obatan terlarang (narkoba). Banyaknya orang yang meninggal ini apabila 

dikalkulasi dalam jangka waktu setahun 15.000 orang meninggal dunia karena 

menggunakan narkoba dan kasus kematian karena penggunaan narkoba dalam 

lima tahun terakhir naik rata-rata 51,3% per tahun.        

Hasil penelitian di atas memberikan informasi bahayanya narkoba bagi 

penggunannya. Wresniwiro dan Sumarna (1996) menyatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang dapat menimbulkan ketergantungan terhadap narkoba. Secara singkat 

dapat di katakan bahwa faktor-faktor yang dapat memungkinkan penyalahgunaan 

obat-obatan atau narkoba adalah faktor individu, faktor obat-obatan atau narkoba, 

dan faktor lingkungan setempat. Faktor individu meliputi penyakit-penyakit 
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badaniah, keadaan psikologis atau kepribadian individu itu sendiri. Faktor obat 

yaitu adanya obat-obatan terlarang di pasaran gelap dan sifat farmakologis obat-

obatan tersebut. Faktor lingkungan misalnya pandangan masyarakat tentang 

pemakaian obat-obatan terlarang, mode di antara remaja saat ini, gaya hidup (life 

style), dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. 

Permasalahan tentang narkoba merupakan permasalahan yang 

meresahkan masyarakat, sebab akibat penggunaan narkoba hanya merugikan 

individu sebagai pemakai narkoba tetapi juga merugikan pihak-pihak lain. Seperti, 

keluarga dirugikan secara moral dan materil yaitu rasa malu dan harta benda. 

Masyarakat dirugikan oleh sikap pemakai narkoba yang cenderung kriminalitas, 

contohnya: pencurian, perampokkan, dan pembunuhan. Pengguna narkoba 

menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika termasuk 

tindak kriminalitas. Dilanjutkan oleh Kartono (2003) bahwa tindak kriminalitas 

ini termasuk kejahatan yang dapat merusak mental dan merugikan orang lain. 

Akibat-akibat yang ditimbulkan pengguna narkoba tersebut membuat 

pemerintah, pemerhati sosial, ataupun tokoh-tokoh masyarakat mengambil 

langkah-langkah untuk dapat mensosialisasikan dampak buruk penggunaan 

narkoba secara terus-menerus sehingga pengguna narkoba dapat berhenti dari 

pemakaian narkoba. 

Data mengenai mantan pengguna narkoba yang dapat keluar dari jeratan 

narkoba di Instansi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta masih sedikit. Ini 

dapat dilihat dari jumlah pasien yang tercatat di Rumah Sakit Grhasia pada tahun 

2006 sampai 2007 pasien yang melakukan rawat jalan berjumlah 38 orang dan 
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yang rawat inap berjumlah 14 orang. Jumlah ini cukup memberikan gambaran 

bahwa pada dasarnya para pengguna narkoba belum banyak yang dapat terbebas 

dari jeratan narkoba. 

Pemerintah, pemerhati sosial, ataupun tokoh-tokoh masyarakat di berbagai 

kesempatan memberikan saran-saran kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba. 

Adapun bagi orang-orang yang sudah menggunakan narkoba perlu dilakukan 

tindakan dengan cara memotivasi pengguna narkoba untuk lepas dari obat yang 

merusak mental tersebut. Pemahaman dan pengertian terhadap dampak negatif 

yang disebabkan oleh narkoba dapat menimbulkan minat dan memotivasi individu 

untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba. 

Motivasi merupakan dorongan individu untuk melakukan kegiatan yang 

bertujuan tidak terlepas dari dalam maupun dari luar individu. Secara sederhana 

motivasi adalah tenaga penggerak (motif) yang telah menjadi aktif. Motif yang 

menjadi aktif dimunculkan dalam bentuk perilaku tertentu yang terarah pada 

tujuan tertentu dan terpelihara dalam waktu yang relatif lama (Crow dan Crow, 

dalam Anima, 2000). Berdasarkan asumsi bahwa motif, alasan, dan tujuan tidak 

mempunyai perbedaan makna yang krusial, maka motivasi telah lama menjadi 

perhatian dan faktor-faktor mayor masyarakat dalam memandang perbuatan atau 

perilaku individu atau kelompok (Rosana, 2000). 

Deliarnov (dalam Moekijat, 2001) membedakan motivasi dalam dua 

kelompok, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan 

motivasi yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan motivasi ekstrinsik 

merupakan motivasi yang timbul karena adanya pengaruh dari luar. Hal ini berarti 
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bahwa motivasi dapat dibentuk dari dalam dan adanya pengaruh dari luar. 

Mengacu teori diatas motivasi intrinsiklah yang sangat besar pengaruhnya dalam 

proses kesembuhan seorang pengguna narkoba sedangkan motivasi ekstrinsik 

hanya sebagai pendukung bagi seorang pengguna narkoba.  

Kaitannya dengan hal tersebut di atas Wresniwiro (1999) berpendapat 

bahwa ada faktor yang berperan sangat besar dalam proses kesembuhan korban 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba antara lain faktor motivasi 

individu untuk berhenti menggunakan narkoba dan keyakinan individu bahwa 

dirinya akan mampu melepaskan diri dari pengaruh obat-obatan terlarang atau 

narkoba tersebut. Izul (2006) menambahkan bahwa lingkungan juga menjadi 

faktor yang dapat membuat indivdu memiliki keinginan atau kemauan untuk 

sembuh dari jeratan narkoba, mengurungkan niatnya untuk tidak terbujuk rayuan 

para pengedar yang masih berkeliaran di dalam lingkungannya. Akibat dari 

pengaruh kelompok atau lingkungan yang bersangutan dengan mudah dicapai 

oleh pengedar, baik secara langsung atau melalui teman-teman pengguna sendiri. 

Hal ini mudah terjadi karena adanya pengaruh dan sikap konformitas terhadap 

kelompok. Baik itu kelompok dari orang kaya atau miskin. 

Proses kesembuhan para pengguna narkoba memang tidak mudah, karena 

lebih banyak ditentukan oleh faktor kemauan yang keras untuk terbebas dari 

jeratan narkoba dari diri pengguna sendiri (Izul, 2006). Contohnya, seperti 

seorang artis yang biasa dipanggil Novia Ardana. Ia mengatakan bahwa dirinya 

ingin sekali keluar dari jeratan narkoba tidak mudah. Sensasi-sensasi saat 

menggunakan narkoba sering menggoda penggunaan narkoba untuk kembali ke 
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jeratan narkoba. Agar bisa keluar dari jeratan narkoba Novia Ardana 

menggunakan berbagai macam cara, mulai dari masuk lembaga rehabilitasi 

sampai ia bersembunyi untuk tidak bertemu dengan teman-teman yang 

menggunakan narkoba. Akhirnya dengan motivasi yang kuat, ia dapat sembuh dan 

tidak menggunakan narkoba (Imawan, 2006) 

Kajian mengenai motivasi telah banyak dilakukan, sebagai contoh yang 

dilakukan oleh para filsuf Yunani. Filsuf-filsuf Yunani di abad 19 telah menelaah 

mengenai motivasi bahwasannya perilaku manusia disebabkan oleh pengaruh fisik 

dan spiritual. Para filsuf juga berpendapat bahwa pemikiran merupakan 

sumbangan terhadap dorongan untuk manusia bertindak, dimana pikiran adalah 

motivasi primer bagi manusia (Rosana, 2000). 

Motivasi dan keyakinan pada kemampuan diri akan sangat membantu 

keberhasilan individu dalam rangka melepaskan diri dari jeratan narkoba. 

Motivasi dan keyakinan individu ini pulalah yang akan memberikan suatu 

keberanian individu untuk bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

motivasi yang muncul pada diri pengguna narkoba tidak muncul dengan 

sendirinya. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi dan 

keinginan individu untuk terbebas dari jeratan narkoba. Dari kesimpulan tersebut 

tindaklanjuti dengan sebuah penelitian yang berjudul: “Motivasi Berhenti 

Menggunakan Narkoba pada Mantan Pengguna”. 
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B.     Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika 

psikologi tentang motivasi berhenti menggunakan narkoba pada mantan pengguna 

narkoba. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi mantan pengguna. 

Untuk lebih mengetahui dan memahami dampak negatif dari penggunaan 

narkoba dan dengan informasi ini diharapkan para pengguna narkoba akan 

termotivasi untuk berbagi pengalaman dengan pengguna lain sehingga akan lebih 

banyak pengguna yang berhasil lepas dari jeratan narkoba.   

2. Bagi keluarga. 

Memberikan tambahan wacana mengenai bagaimana pengaruh keluarga 

bagi mantan pengguna dan bagaimana sebaiknya keluarga menyikapi anggota 

keluarga lain yang terjarat narkoba. 

3. Bagi masyarakat. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi masyarakat yang 

masih menilai negatif pada mantan pengguna.  

4. Bagi kalangan pemerhati masalah narkoba. 

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan pemerhati masalah 

narkoba untuk dapat lebih memahami dan mengambil tindakan-tindakan dalam 

memberikan bantuan yang tepat guna dan bermanfaat bagi pembentukan 
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kehidupan mantan pengguna narkoba, serta memberikan perlindungan agar dapat 

menjalani kehidupan secara benar dan wajar. 

5. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya, agar dapat lebih menyempurnakan dan menggali lebih dalam 

mengenai keberadaan mantan pengguna narkoba. 

  

 


